
Inbjudan 
ARTES++ forskarskola i realtid och inbyggda system 

 
ARTES++1 erbjuder stöd till forskarstudier i 
området realtid och inbyggda system. Erbju-
dandet består av ett specialkomponerat kurs-
block om 20 poäng (eller mer) med finansie-
ring för resor och logi. Dessutom ges möjlig-
heter att knyta industriella, nationella och in-
ternationella kontakter vid en sommarskola 
och en doktorandkonferens i ARTES++ regi, 
samt vid finansierade vistelser i industrin och i 
utlandet. 

Bakgrund 
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) 
stödjer ARTES++ nationella forskarskola i in-
byggda och distribuerade realtidssystem under 
åren 2004 till 2007. Som en följd av detta har 
ARTES beslutat att årligen erbjuda 20 forskar-
studerande att följa utbildningen.  

ARTES++ 2007 
Till år 2007 kommer ca 20 studenter att antas 
till ARTES++. Dessa förväntas att under 2007 
följa forskarutbildningskurser från ARTES++ 
utbud motsvarande 20 p. Studenterna förväntas 
också delta på ARTES++ sommarskola och på 
en för doktoranderna gemensam doktorand-
konferens. Därutöver erbjuds studenterna stöd  
för att under perioden planera och genomföra 
en kortare industrivistelse (ca 2 veckor) samt 
en utlandsvistelse (ca 3 veckor). 
ARTES++ sommarskola är en mötespunkt för 
doktorander, forskare och industri inom real-
tidsystem och inbyggda system. Sommar-
skolans program består av inbjudna föreläsare, 
SNART-möte (se www.snart.org för mer info), 
samt sociala aktiviteter. Vi håller vanligen till 
på en kursgård under vecka 34. År 2006 
arrangerades SNART-mötet på KTH i 
Stockholm med efteröföljande sommarskola på 
ön Nässlingen i Stockholms skärgård.  
ARTES++ doktorandkonferens är ett tillfälle 
för doktorander att mötas och utbyta erfar-
enheter. Doktoranderna får möjlighet att pre-

                                                        
1 För mer information om ARTES++, se websidan 
www.artes.uu.se. 

senterar sina forskningsproblem och/eller re-
sultat i en positiv och stimulerande atmosfär. 

Finansiering 
Finansieringen till studenterna (formellt till 
deras lärosäten) från ARTES++ uppgår till 
65000 kr per student och skall användas för 
rese- och logikostnader som uppstår vid kurs-
deltagande (10000 kr), en utlandsvistelse (max 
15000 kr), en industrivistelse (2500 kr), kon-
ferensresor (5000 kr), samt ytterligare 32500 
kr som får fördelas fritt mellan ovanstående 
aktiviteter. 
Därutöver finansierar ARTES++ kurserna, 
sommarskolan och doktorandkonferensen för 
de antagna studenterna.  

Urvalskriterier 
Följande kriterier kommer att användas vid 
urvalet av ansökningarna till ARTES++: 

• Antagningsdatum till forskarutbildning-
en (vi riktar oss främst till forskarstud-
erande som antagits under de senaste två 
åren) 

• Forskningsinriktning (vi riktar oss främst 
till doktorander inom inbyggda system 
och realtidssystem) 

• Planerad aktivitetsgrad på forskarutbild-
ningen (vi riktar oss främst till dokto-
rander med minst 70% aktivitetsgrad) 

• Planerad aktivitetsgrad för att fullfölja 
ARTES++ aktiviteter 

• Betyg vid akademiska studier 
• Arbetslivserfarenheter och andra meriter 

 
Ansökningarna kommer att granskas av 
ARTES++ referensgrupp, som består av: 

• Karl-Erik Årzén (Lunds universitet) 
• Lars Lundberg (Blekinge tekniska 

högskola) 
• Magnus Jonsson (Högskolan i Halmstad) 
• Jan Jonsson (Chalmers tekniska 

högskola) 
• Simin Nadjm-Tehrani (Linköpings 

universitet) 
• Sten F. Andler (Högskolan Skövde) 



• Martin Törngren (Kungliga tekniska 
högskolan) 

• Hans Hansson (Mälardalens högskola) 
• Paul Pettersson (Uppsala universitet) 

 
Antagningsbeslutet fattas av ARTES styrelse, 
som består av: 

• Jakob Axelsson (ordf.), Volvo PV 
• Bertil Emmertz, ABB 
• Kristina Forsberg, Saab Avitronics 
• Sverker Holmgren, Uppsala universitet 
• Martin Törngren, Kungliga tekniska 

högskolan. 

Ansökan 
Forskarstuderande som är antagna till forskar-
utbildning eller inom kort förväntas antas till 
forskarutbildningen vid universitet eller hög-
skola kan söka till ARTES++. Ansökan skall 
bestå av:  

• Ifylld och undertecknad ansöknings-
blankett 

• Antagningsintyg till forskarutbildningen 
eller intyg från handledare som anger när 
forskarutbildningen kommer att påbörjas 

• Individuell studieplan 
• Meritförteckning (CV) 
• Examensbevis eller motsvarande 
• Beskrivning av forskningsinriktning 

 
Ansökningsblanketten skickas till: ARTES++, 
Box 337, 751 05 Uppsala. Samtliga handlingar 
skall skickas i pdf-format till epostadressen 
info@artes.uu.se. 

Datum 
• 24 november 2006: ansökan skall vara 

ARTES tillhanda 
• 15 december 2006: antagningsbesked till 

studenterna 
• Januari 2007: Kursstart(er) ARTES++ 

Forskarutbildningskurser 
ARTES++ planerar att erbjuda fem kurser 
under 2007 med en sammanlagd omfattning 
om ca 25 studiepoäng. Kurserna kommer att 
ges vid olika universitet och högskolor i landet, 
och vara anpassade för distansstudier. 
Vanligtvis ges kurserna genom ett mindre antal 
tillfällen med intensivstudier, som alterneras 
med längre perioder för självstudier och 
uppgiftslösning. Följande kurser finns för 
närvarande med i planeringsarbetet inför 
2007: 

• Advanced Component-Based Software 
Engineering (5p) VT’07 

• Cooperating Embedded Systems (5p) 
VT’07 

• Domain Specific Languages (5p) VT’07 
• Forskningsmetodik (5p) HT’07 
• Forskningsplanering (3p) HT’07 
• Modelling, Specification, and 

Verification of Distribute Systems (5p) 
VT’07 

 
Ytterligare kurser kan komma att erbjudas 
under HT 2007. 

Kursplaner 
ADVANCED COMPONENT-BASED SOFT-
WARE ENGINEERING (5p) VT’07: 
Component-based development is a large trend 
in within industry, office automation, web-based 
application, etc.  Component-based software 
engineering is a hot topic within research and 
education. The goal of the course is to give the 
students an overview of component-based 
software engineering, train students in finding 
and summarizing particular topics within 
component-based software engineering (CBSE), 
and to give students insight in different areas 
related to CBSE. The students will get an 
introduction to CBSE principles and methods. 
Then they will select particular topics and 
analyze them in more details, exemplify them, 
and present them. The course includes the 
following topics: 

• Concepts of component-based software 
engineering 

• Software Architecture 
• Developing Software Components 
• Using Software Components 
• Software production-lines 
• Real-Time Software Components 

Kursansvar: Ivica Crnkovic (Mälardalens hög-
skola) 
Tidplan: Kursen ges vid fyra mötestillfällen i 
tidsperioden Jan till Mars 2007. 
 
COOPERATING EMBEDDED SYSTEMS 
(5p) VT’07: 
The aim of this course is to identify and to get a 
deeper understanding of the research problems 
that can be associated with cooperating embed-
ded systems, in particular wireless sensor net-
works, and their applications. This area has du-
ring the last years been given much attention 
inspired by different visions and plans regarding 
new or enhanced applications based on collabo-



rative signal and information processing in wired 
and wireless networks of computing sensor and 
actuator nodes embedded or placed almost 
everywhere in the environment. 
The participants should first read, present and 
discuss a set of papers selected in the area. 
Secondly, each participant should write a 
research report or paper that goes more deep 
into one of the discussed problem areas. The 
research report is supposed to be backed up by 
simulation, proof or other form of analysis or 
investigation. 
Subjects that will be covered include: 

• Energy supply and saving,  
• Fault tolerance and robustness,  
• Clock synchronization,  
• Localization and positioning,  
• Data filtering and data fusion, 
• Partitioning in central and decentralized 

functions 
• Choices between ad-hoc vs. planned net-

work structures and routing 
Kursansvarig: Tony Larsson (Högskolan i 
Halmstad). 
Tidplan: Kursen kommer att ges under VT07. 
 
DOMAIN-SPECIFIC LANGUAGES (5p) 
VT’07: 
The course presents a technique known as 
"domain specific embedded languages" which 
can be shortly described as using a general 
purpose programming language to host the 
application specific language and its compiler. 
The course, thus, starts by introducing an 
adequate host programming language, with an 
emphasis on the constructions and techniques 
needed to embed another language. Later a 
number of examples are presented, experi-
mented with and modified. These examples are 
to be taken from application domains relevant to 
the research orientation of Ceres or other groups 
at Halmstad University.  
After taking the course the student should be 
able to design and implement tools to support 
automatization of a given application domain. 
These tools come in the form of an application 
specific language that offers a number of 
automatic checks as well as connection to tools 
that assist in computations, translations, code 
generation or other, application relevant, output. 
These can be hardware description, robotics or 
others. 
Kursansvar: Veronica Gaspes (Högskolan i 
Halmstad) 
Tidsplan: Period 3, VT 2007.  
 

FORSKNINGSMETODIK (5p) HT'07:  
The objectives of this course are to introduce 
deeper concepts and problems in science theory; 
give students insights in the history of science; 
introduce basic concepts in research metho-
dology; study research methodology for 
computer science and engineering; get to know 
graduate studies, the research society and 
research policy; be able to search information 
and to have a criticism of the sources; be able to 
write scientific papers; be able to critically review 
scientific papers; be able to present scientific 
papers; be able to oppose others reports. The 
course includes the following topics:  

• Science theory 
• History of science 
• Basic research methodology 
• Research methodology for computer 

science and engineering  
• Research education, the research society 

and research policy. 
• Searching for scientific papers.  
• Writing and presentation of a scientific 

paper.  
• Review and opposition of scientific 

papers.  
Kursansvar: Jan Gustafsson (Mälardalens hög-
skola) 
Tidsplan: fyra mötestillfällen under hösten 2007. 
Ett av dessa kan följas på distans. Kursen ges i 
form av föreläsningar, uppgifter, seminarier, 
samt en ”mini konferens”. 
 
FORSKNINGSPLANERING (3p) HT'07:  
Kursen hjälper studenterna att sätta sig in i sitt 
forskningsområde och identifiera nyckellitte-
ratur, nyckelkonferenser, framstående forskare  
och forskargrupper, aktuella och centrala fråge-
ställningar, samt centrala resultat inom området. 
Kursen ger även konkret insikt i andras 
forskningsområden. Därutöver resulterar kursen 
i en individuell forskningsplan, med översikt 
över det egna forskningsområdet, formulering av 
den egna forskningsuppgiften, tidsplan och mil-
stolpar. Kursplan: 

• Introduktion 
• Forskningsutbildning i USA, Europa och 

övriga världen 
• Seminarier om kursdeltagarnas forsknings-

område 
• Seminarier om kursdeltagarnas forsknings-

planer 
• Seminarier om forskning vid ARTES++-

noderna 
• Seminarier av nyligen disputerade gäst-

föreläsare 



• Uppgift att skriva en forskningsöversikt 
över det egna området. 

• Uppgift att lägga upp en plan över det 
egna forskningsarbetet. 

Kursansvar:  Hans Hansson (Mälardalens högs-
kola). 
Tidplan: 2 dagar under ARTES sommarskola, 2 
dagars möte i oktober, samt ytterligare ett möte. 
 
MODELLING, SPECIFICATION, AND VE-
RIFICATION OF DISTRIBUTED SYSTEMS 
(5p) VT’07 
The course presents theory and practice of how 
to model, specify, and analyze distributed 
systems, including communication protocols, 
distributed algorithms of different kinds, security 
protocols, controllers, etc. The theoretical part 
will cover:  

• Modelling distributed systems as transition 
systems 

• Specification using test processes and/or 
linear time temporal logic 

• Model checking algorithms 
• Optimizations for model checking 

algorithms 
• Abstraction in modelling and verification 

 
The practical part will use the tool SPIN 
(developed by Gerard Holzmann, freely avai-
lable). A number of algorithms of different 
complexity, from different application areas will 
be modelled and verified by participants, using 
SPIN. 
Kursansvar: Bengt Jonsson (Uppsala universitet) 
Tidsplan: Kursen genomförs i intensivformat 
under April-Maj 2007. 
 
 



Sammanfattning av doktorandprojektet

Ansökan om att antas

Skickas till:
ARTES
Institutionen för informationsteknologi
Box 337
751 05 Uppsala

Personuppgifter (textas)
Efternamn, tilltalsnamn Födelse (år-månad-dag) Kön (man/kvinna)

www-URL till din hemsida e-mail

Beslut ifylles av ARTES
Beslut  Datum  Underskrift

Handledaren intygar att sökande är registrerad som doktorand. 
Datum Namnteckning

Sökande intygar att han/hon accepterar de krav som ställs på en Realtidsdoktorand.
Datum Namnteckning

Fax: +46 18 511 925
e-mail: info@artes.uu.se

Avhandlingsbeskrivning

Registrering som doktorand
Institution Ditt telefonnr på institutionen  med riktnr

Universitet/Högskola

Fax med riktnummer
Adress

Institutions www URLTidigare utbildning/examen (titel, år, universitet, ämne)

Försörjning t.ex.  x% SSF + y% fakultet + z% industri =100%

Närmaste handledare + ev.huvudhandledare

Handledares e-mail

Examens titel (PhD, Lic)

Arbetstidsfördelning (summa=100%)
Forskarutbildning               _________ %

Undervisning, inst tjänstgöring    _________ %

Övrigt                       _________ %

Examens ämne

Planerad examen (år och termin)Antagen  (år-månad-dag)

Om du är registrerad vid ett annat universitet än du studerar vid 
skriv info om det EFTER uppgifter om din ordinare arbetsplats.

Fortsätt gärna på baksidan.

Titel på doktorandprojekt

Ditt motiv att bli ARTES++ doktorand

Fortsätt gärna på baksidan.

som Realtidsdoktorand 

www.artes.uu.se



Aktiviteter och kurser inom ARTES++ som jag planerar att delta i. 
Detta är inte en anmälan till kurserna utan en hjälp för ARTES planering. 

 
Sätt kryss framför de aktiviteter du planerar delta i. 

 
Aktivitet 

 
 Advanced Component-Based Software Engineering (5p) VT’07 

 Cooperating Embedded Systems (5p) VT’07 

 Domain Specific Languages (5p) VT’07 

 Forskningsmetodik (5p) HT’07 

 ARTES Sommarskola, vecka 34, Augusti 2007 

 ARTES Doktorandkonferens i början av 2007 

 Forskningsplanering (3p) HT’07 

 Modelling, Specification, and Verification of Distribute 
Systems (5p) VT’07 

  

  

  

 
 
 
 
Följande uppgifter är frivilliga och icke bindande 
 
Förslag på industrivistelse (företag, ort, kontaktperson)  
 
  
 
  
 
 
Förslag på internationell vistelse (organisation, ort, land, kontaktperson) 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

Skicka till info@artes.uu.se senast 24 november 2006. 
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